
 

 

 .م2021 أكتوبر 20التاریــــــخ: 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
 

أكتوبر  17بتاریخ  )4د 5ل م ب / ف  ص 651رقم (باإلشارة إلى خطاب معالیكم  

بخصوص إعادة النظر في الموضوعات التي أعدت تقاریرھا من قبل اللجنة السابقة خالل ، م2021

 بخصوصاللجنة  تقریریطیب لي أن أرفع إلى معالیكم ، الدور الثالث من الفصل التشریعي الخامس
نون بشأن تخصیص نسبة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قا

% من سواحل الجزر االستثماریة كسواحل عامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ 50

برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على  .المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

 المجلس الموقر.

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،،
 

 الدكتور حممد علي حسن علي                 

 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة                              

 المرفقات:

 ملخص تنفیذي لتقریر اللجنة. -
 تقریر اللجنة. .1
 مجلس. الرأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة ب .2
 .العمرانيرأي وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط  .3
 زارة التجارة والصناعة والسیاحة.رأي و .4
 ارض.رأي ھیئة البحرین للسیاحة والمع .5
 رأي مجلس التنمیة االقتصادیة. .6
 معیة التطویر العقاري البحرینیة.رأي ج .7
 ومرفقاتھ.الموقر قرار مجلس النواب  .8



ص تنفيذي لتقرير م
َّ
جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

وانــــــــالعن
مشروع قانون بشأن  بشأنقرار مجلس الشورى قرار مجلس النواب بخصوص 

 % من سواحل الجزر االستثمارية كسواحل عامة.50تخصيص نسبة 

الفصل التشريعي الثالث -الموقر اقتراح بقانون "بصيغة معدَّلة" مقدَّم من مجلس النواب أصل مشروع القانون

الفصل التشريعي الخامس – الرابعدور االنعقاد السنوي العادي  - م2021أكتوبر  17اإلحالة إىل اللجنة

الفصل التشريعي الخامس – الرابعاالنعقاد السنوي العادي دور  - م2021 أكتوبر 19انتهاء اللجنة من املناقشة

3عدد االجتماعات

مضمونه

إلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عّمالي أو خاص ُمقام 
%( من 50على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة )

سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حّد أدنى من حق 
 المرور.

املبادئ واألسس العامة

من سواحل المشاريع االستثمارية كسواحل عامة %( 50تخصيص نسبة ) .1
 للجمهور وعدم استئثار فئة معينة أو مشاريع استثمارية محدَّدة بها.

إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين لالستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل  .2
وشواطئ مملكة البحرين للتنزه والترفيه.

( مواد6ديباجة + )بنيته

ريعية رأي جلنة الشؤون التش
 والقانونية

والقانونية الدستورية مشروع القانون من الناحيتينسالمة عدم 

رأي احلكومة املوقرة

طلبت إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء المالحظات اآلتية:
، من أن الُملكية دستور مملكة البحرين( من 9ما نصَّ عليه البند )ج( من المادة ) .1

المساس بها إال في حدود معينة ينّظمها القانون، الخاصة مصونة وال يجوز 
وبشرط أاّل ُتنتزع الُملكية الخاصة ااّل للمنفعة العامة، وأن يكون ذلك مقابل 

تعويض عادل.
بشأن استمالك العقارات  2009( لسنة 39القانون رقم )تتوفَّر في قواعد  .2

مشروع القانون  ما يكفي لتحقيق الغرض الذي من أجله تم اقتراح للمنفعة العامة
بما ال يستدعي معه استحداث قانون جديد ينظم هذا األمر. -محل التقرير-

باعتماد المخطط الهيكلي االستراتيجي  2008( لسنة 24للمرسوم رقم )طبقًا  .3
%( من الواجهات البحرية للمشاريع 50، يتم تخصيص )لمملكة البحرين

للمواطنين والمقيمين، وهو ما يحقق المستقبلية والجزر الجديدة كسواحل مفتوحة 
بما ال يستدعي  -محل التقرير-الهدف الذي من أجله تم اقتراح مشروع القانون 

معه استحداث قانون جديد.



آراء اجلهات التي خاطبتها 
 اللجنة

 :رأي وزارة التجارة والصناعة والسياحة 

ور بأنها غير بينت الوزارة في ردها الوارد للجنة بشأن مشروع القانون المذك
 مختصة في هذا المشروع.

 رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
الوزارة على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب من الموافقة على المشروع  تحفظت

ال حاجة لواردة في مذكرة الحكومة الموقرة، وأوضحت أنه بقانون لألسباب ا
الخاص باعتماد  2016( لسنة 36رقم ) لمشروع القانون حيث أن المرسوم

المخطط الهيكلي االستراتيجي لمملكة البحرين، أولى عملية تطوير الواجهات 
البحرية عناية خاصة، وأفرد لها استراتيجية متكاملة ضمن االستراتيجيات األساسية 

 إلى زيادة نسبة السواحل العامة.  للمخطط، ودعا
مشروع القانون على أرض الواقع من  أنه من الصعب تطبيقوبينت الوزارة 

الناحية العملية حيث أن أغلب المشاريع المقامة على السواحل مقامة على جزر 
 صغيرة الحجم والمساحة مما يتعذر معه تنفيذ فكرة المشروع بقانون.

تشاطر ما انتهت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس وقالت الوزارة أنها 
، فضال عن أن على مشروع القانون من حيث المبدأفقتها الشورى من عدم موا

مشروع القانون سوف يؤثر على جذب المستثمرين مما يتعين معه إعادة النظر 
 .فيه

 :رأي هيئة البحرين للسياحة والمعارض 

بينت الهيئة الموقرة تمسكها برأيها السابق المرسل للجنة المرافق العامة والبيئة 
 السابقة وهو كاآلتي:

 اتفاق الهيئة مع ما ورد بمذكرة الحكومة. أواًل:
تتفق هيئة البحرين للسياحة والمعارض بما انتهت اليه مذكرة رد الحكومة وخاصة 
فيما انتهت اليه من عدم وجود الحاجة إلقرار مشروع القانون نظرًا لوجود المرسوم 

وما يرد به  الخاص بتقرير المخطط الهيكلي االستراتيجي الوطني لمملكة البحرين
 من أحكام متحققة على ارض الواقع تمثل نفس جوهر المشروع الماثل.

 تطبيق هيئة التخطيط والتطوير العمراني لنفس المبادئ.  ثانيا:
تنوه الهيئة الماثلة إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني وفي جميع المشاريع 

ة الماثلة في المشاريع التي الخاصة تلتزم بالنسبة المقررة وهذا ما لمسته الهيئ
 اشرفت عليها.

 2018ديسمبر  26اتفاق الهيئة مع توصية اللجنة الواردة بتقريرها المؤرخ  ثالثا:
 واألسباب الواردة به.

ان مشروع القانون وبخاصة فيما يتعلق باالستثمار في المجال السياحي ومنها 
ي لعزوف المستثمرين الجزر االستثمارية، سيكون عنصر طرد لراس المال وسيؤد



عن القطاع السياحي في وقت نرى حاجة المملكة الشديدة لالستثمار في المنتجعات 
 والجزر للغرض السياحي.

وعليه، نؤكد على أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تتفق وما ورد بمذكرة رد 
الماثلة الحكومة، كما نفيد اللجنة الموقرة أيضًا اتفاق الهيئة مع توصية اللجنة 

بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع  2018ديسمبر  26بتقريرها المؤرخ 
 القانون لألسباب الواردة بالتقرير المذكور.

 :مختصر رأي مجلس التنمية االقتصادية 
 يتلخص رأي المجلس في اآلتي:

يتفق مجلس التنمية االقتصادية تماما مع ما انتهت إليه الحكومة بمذكرتها في  .1
وجود الحاجة إلقرار مشروع القانون نظرا لوجود المخطط الهيكلي  عدم

 االستراتيجي الوطني لمملكة البحرين.

يشارك المجلس الجهات الحكومية المعنية في مالحظاتها حول مشروع القانون،  .2
وباألخص في أن فكرة مشروع القانون ال يخلو من انعكاسات سلبية على تشجيع 

 احية.المشاريع العقارية والسي

ال يخلو مشروع القانون من شبهة عدم الدستورية لمساسه بحق الملكية الخاصة  .3
 ( منه.9المكفول دستورًيا وفًقا لحكم الفقرتين )أ( و)ج( من المادة )

 :مختصر رأي جمعية التطوير العقاري البحرينية 

 بينت الجمعية في ردها الكتابي الموجه للجنة التالي:
 االستثمارية خصوصيتها، ويكبد القطاع خسائر فادحة.المشروع يفقد المشاريع  .1

التكلفة العالية جدا لتشييد وصيانة وتطوير وإدارة الواجهات البحرية والتي  .2
 يتحملها المطّور. 

من شأن هذا المشروع اإلضرار بالبنية االستثمارية والعقارية في المملكة،  .3
 ويحمل تبعات كارثية على القطاع العقاري واالستثماري.

 وجود لبس دستوري في مشروع القانون لتعارضه دستوريا مع الملكية الخاصة. .4

 الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون + إجراء عدد من التعديالت قرار جملس النواب املوقر

القرار السابق جمللس الشورى 
 املوقر

 عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ

 توصية اللجنة
اإلصرار على القرار السابق لمجلس الشورى الموقر بعدم الموافقة على مشروع 

 القانون.
 

 
 



 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

إدارة شؤون اللجان 

المرافق العامة والبيئةلجنة 

األولاملرفق 

تقرير اللجنة

الرابعدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021أكتوبر  19التاریخ: 

 )1الرقم: (

قرار جملس الشورى  بشأنقرار جملس النواب جلنة املرافق العامة والبيئة حول  تقرير

% من سواحل اجلزر االستثمارية كسواحل 50مشروع قانون بشأن ختصيص نسبة خبصوص 

 عامة (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)

 الفصل التشريعي اخلامس–الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

أعاد  2021أكتوبر  17بناء على قرار مكتب المجلس في جلس������تھ الثانیة المنعقدة بتاریخ 

 651رقم (بموجب الخطاب  المعالي علي بن ص���الح الص���الح رئیس مجلس الش���ورىص���احب 

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس إلى لجنة المرافق العامة والبیئة  )4د 5ص ل م ب / ف 

% من س�����واحل الجزر 50الش�����ورى بخص�����وص مش�����روع قانون بش�����أن تخص�����یص نس�����بة 

االس���تثماریة كس���واحل عامة (المعد في ض���وء االقتراح بقانون "بص���یغتھ المعدلة" المقدم من 

وإعداد تقریر بش�������أنھ إلعادة النظر في التقریر المعد من قبل اللجنة الس�������ابقة  مجلس النواب)،

 متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر.
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: إجراءات اللجنة:
ً
 أوال

 اجتماعاتھا التالیة:في تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور  )1(

 الفصل الدور التاریخ االجتمــــــــــــاع

 5 3 م2021مارس  22 24

 5 3 م2021مارس  29 25

 5 4 م2021أكتوبر  19 2

 

اطلعت اللجنة أثناء دراس����تھا لمش����روع القانون موض����وع البحث والدراس����ة على الوثائق  )2(

 المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي:

 .التقریر(السابق) للجنة المرافق العامة والبیئة بشأن مشروع القانون المذكور أعاله 

  .(مرفق)رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 

 (مرفق) .رأي وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني 

  .(مرفق)رأي وزارة التجارة والصناعة والسیاحة 

  .(مرفق)رأي ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض 

  .(مرفق)رأي مجلس التنمیة االقتصادیة 

  .(مرفق)رأي جمعیة التطویر العقاري البحرینیة 

  .(مرفق)قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 
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 حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من: )3(

 ھیئة المستشارین القانونیین

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالرحیم علي عمر

 باحث قانوني. السید علي نادر الـسلوم

 إدارة شؤون اللجان

 .شرف شؤون اللجانم السید أیوب علي طریف

 .شرف شؤون اللجانمالمكلف بأعمال  علي جواد القطانالسـید 

 أمین سر لجنة. السیدة دانة إبراھیم الشیخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 إعالم أخصائي صادق جعفر الحلواجيالسید 

 أخصائي إعالم السیدة سما عبدالجلیل

 

ا: 
ً
 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية. (مرفق)رأي خمتصر ثاني

قدمت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة مالحظاتھا بشأن مشروع القانون في القراءة األولى      

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، وبینت أن مشروع القانون كما جاء 29عمالً بنص المادة (

كما أكدت أن مشروع القانون بصیغتھ الُمعدلة من من الحكومة تعتریھ شبھة عدم الدستوریة، 

مجلس النواب ما زال تعتریھ شبھة عدم الدستوریة وخاصةً فیما یتعلق بحرمة المساكن المنصوص 

) من 3) و (1) من الدستور، إضافة إلى شبھة عدم الدستوریة في المادتین (25علیھا بالمادة (
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، وذلك على النحو بالملكیة الخاصة وإزالة العوائقمشروع القانون بصیغتھ المعدلة بشأن المساس 

 اآلتي:

قانون موصومـًا بشبھة عدم الدستوریة وفق مذكرة رأي الحكومة وكذلك المشروع جاء  .1

حیث أكدت مذكرة رأي الحكومة وكذلك مالحظات ، ات ھیئة التشریع والرأي القانونيمالحظ

 تریھ شبھة عدم الدستوریة.ھیئة التشریع والرأي القانوني أن مشروع القانون تع

إن غالبیة المواد طبقـًا للصیاغة المعدلة لمجلس النواب تم استحداثھا بعد ورود رأي ھیئة  .2

التشریع والرأي القانوني، وأن المادة األولى من مشروع القانون المعدل جاءت مخالفة لحقوق 

وقد أبدى ھذه ) … 941) إلى (927االرتفاق المقررة في القانون المدني ضمن المواد من (

ة سعادة وزیر مجلسي الشورى والنواب، وطلب إعادة ھذا النص للجنة لمزید من الدراسة الملحوظ

 )  33ص    2017-1-3(مضبطة جلسة ولم یتم تعدیل صیاغتھ. 

قصر اللجنة مالحظاتھا التالیة على مشروع القانون في شكلھ األخیر وفق صیاغتھ المعدلة تو     

 على النحو التالي:

 بشأن نص المادة األولى من مشروع القانون: :أ 

) "تلتزم الحكومة عند تخصیصھا األراضي للمشاریع االستثماریة فیما عدا 1نص المادة (     

الصناعیة منھا، والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الطبیعیة أو االصطناعیة، بأن تخصص 

عامة مع إتاحة حق الوصول إلیھا بتأمین % من ھذه السواحل أو الشواطئ لل50نسبة ال تقل عن 

 الحد األدنى من حق المرور من جھة البر أو من جھة البحر."

 ـ استخدم النص عبارة " تلتزم الحكومة ":1

) فقرة (أ) من الدستور التي تقرر رعایة مجلس الوزراء 47ال یتناسب مع ما جاء بنص المادة (     

یرعى مجلس الوزراء  -فقرة (أ) من الدستور على أن: "أ )47لمصالح الدولة. حیث نصت المادة (

مصالح الدولة، ویرسم السیاسة العامة للحكومة، ویتابع تنفیذھا، ویشرف على سیر العمل في 

 الجھاز الحكومي."
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" یسري على مجلس الوزراء والوزراء، فھو مصطلح عام لم یوجھ كما أن مصطلح "الحكومة     

ص، فتم توجیھھ إلى الحكومة كاملة، وبذلك فھذا التوجیھ العام قد إلى الجھة صاحبة االختصا

یتولى  -"أ الدستور التي تنص على أن:) من 48یترتب علیھ اإلخالل بنص الفقرة (أ) من المادة (

كل وزیر اإلشراف على شؤون وزارتھ، ویقوم بتنفیذ السیاسة العامة للحكومة فیھا، كما یرسم 

لى تنفیذھا."، فأي وزیر من الحكومة سیتولى تنفیذ مقتضیات اتجاھات الوزارة، ویشرف ع

 …..مشروع القانون ھل ھو الوزیر المعني بشؤون اإلسكان أم البلدیات أم التخطیط 

 % من50ـ أورد النص في سیاق التزامات الحكومة عبارة أن " تُخصص نسبة ال تقل عن 2

 .ھذه السواحل أو الشواطئ للعامة"

ـ " إتاحة حق الوصول إلیھا بتأمین الحد األدنى من حق المروـ اختتم النص 3 ر بالتزام الحكومة ب

 .من جھة البر أو من جھة البحر."

فقرة ج) من الدستور، فیما  9ـ إن مشروع القانون بصیغتھ المعدلة یتعارض مع نص المادة (4

 .رره من أن الملكیة الخاصة مصونةتق

 وع القانون:: بشأن نص المادة الثالثة من مشرب 

) " یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شھر وال تزید على سنة، وبغرامة ال تقل 3نص المادة (     

عن عشرة آالف دینار وال تزید على مائة ألف دینار، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل موظف عام 

  أخل بتنفیذ أحكام ھذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفیذًا لھ.

وتكون العقوبة الحبس لمدة ال تقل عن شھر وال تزید على ثالثة شھور، وبغرامة ال تقل عن 

خمسمائة دینار وال تزید على ألف دینار، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، لكل من أعاق ارتیاد العامة 

ریة لھذه السواحل أو الشواطئ، وفي جمیع األحوال تزال العوائق والمخالفات من قبل الجھة اإلدا

بالقوة الجبریة على نفقة المخالف بحسب ما تقتضیھ المصلحة العامة. وتضاعف العقوبة في حدیھا 

  ".في حالة العود
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ئح ـ امتدت العقوبة المقررة بالنص لكل موظف عام أخل بتنفیذ أحكام ھذا القانون أو اللوا1

 .والقرارات الصادرة تنفیذًا لھ

 رة "لكل من أعاق ارتیاد العامة لھذه السواحل":ـ ورد بالفقرة الثانیة من النص عبا2

فقد قررت الفقرة عقاب كل من أعاق ارتیاد العامة لھذه السواحل، في عبارة عامة لم تُحدد      

  .عاقة وال األدوات المستخدمة فیھاأسباب تلك اإل

كما تؤكد اللجنة نقطة غایة في األھمیة، وھي أن مشروع القانون الذي صاغتھ ھیئة التشریع      

والرأي القانوني وتحررت بشأنھ مذكرة رأي الحكومة، یختلف تمام االختالف عن مشروع القانون 

دلة جاء بصیغتھ الحالیة والذي جاء مستحدثـًا في مواده، وبالتالي فإن مشروع القانون بصیغتھ المع

مفتقدًا للبحث المستفیض كامل األدوات لدى مجلس الوزراء وھو ما أكده سعادة وزیر مجلسي 

 الشورى والنواب، وتم االلتفات عنھ. 

 كما أن الحكومة أثناء المناقشات لم توافق على مشروع القانون في صیغتیھ األصلیة والمعدلة.       

% من سواحل الجزر 50تخصیص نسبة  مشروع قانون بشأنوترى اللجنة عدم سالمة 

االستثماریة كسواحل عامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من 

  من الناحیتین الدستوریة والقانونیة.، مجلس النواب)

 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
ً
 (مرفق) ثالث

 المرفق رأیھا على النحو التالي:أوضحت الوزارة في كتابھا 

تتحفظ الوزارة على ما انتھى إلیھ قرار مجلس النواب من الموافقة على المشروع بقانون   -1

لألسباب الواردة في مذكرة الحكومة الموقرة التي انتھت إلى طلب إعادة النظر في مشروع 

 القانون.
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الخاص باعتماد المخطط  2016) لسنة 36ال حاجة لمشروع القانون حیث أن المرسوم رقم ( -2

الھیكلي االستراتیجي لمملكة البحرین، أولى عملیة تطویر الواجھات البحریة عنایة خاصة، 

وأفرد لھا استراتیجیة متكاملة ضمن االستراتیجیات األساسیة للمخطط، ودعا إلى زیادة نسبة 

خالل التنسیق  السواحل العامة، وھو ما تسعى إلیھ ھیئة التخطیط والتطویر العمراني من

والتفاوض مع المالك والمطورین العقاریین لجعل الواجھات البحریة والمقام علیھا مشاریع 

 استثماریة متاحة لوصول العامة إلیھا.

أنھ من الصعب تطبیق مشروع القانون على أرض الواقع من الناحیة العملیة حیث أن أغلب  -3

صغیرة الحجم والمساحة مما یتعذر معھ تنفیذ المشاریع المقامة على السواحل مقامة على جزر 

 فكرة المشروع بقانون.

تشاطر الوزارة ما انتھت إلیھ لجنة المرافق العامة والبیئة بمجلس الشورى من عدم موافقتھا  -4

على مشروع القانون من حیث المبدأ في القراءة األولى للمشروع وذلك لألسباب والمبررات 

مشروع القانون سوف یؤثر على جذب المستثمرین مما یتعین  التي انتھت إلیھا، فضال عن أن

 معھ إعادة النظر فیھ.

ا: رأي وزارة التجارة 
ً
 (مرفق) والصناعة والسياحة:رابع

بینت الوزارة في ردھا الوارد للجنة بش���أن مش���روع القانون المذكور بأنھا غیر مختص���ة في ھذا 

 المشروع.
 

ا: رأ
ً
 (مرفق) واملعارض:ي هيئة البحرين للسياحة خامس

بینت الھیئة الموقرة تمسكھا برأیھا السابق المرسل للجنة المرافق العامة والبیئة السابقة وھو 

 كاآلتي:

 اتفاق الھیئة مع ما ورد بمذكرة الحكومة. -1
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تتفق ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض بما انتھت الیھ مذكرة رد الحكومة وخاصة فیما انتھت 

لوجود المرسوم الخاص بتقریر المخطط  احاجة إلقرار مشروع القانون نظرً لالیھ من عدم وجود ا

الھیكلي االستراتیجي الوطني لمملكة البحرین وما یرد بھ من أحكام متحققة على ارض الواقع 

 تمثل نفس جوھر المشروع الماثل.

 

  تطبیق ھیئة التخطیط والتطویر العمراني لنفس المبادئ. -2

أن ھیئة التخطیط والتطویر العمراني وفي جمیع المشاریع الخاصة  تنوه الھیئة الماثلة إلى

 تلتزم بالنسبة المقررة وھذا ما لمستھ الھیئة الماثلة في المشاریع التي اشرفت علیھا.

 

واألسباب  2018دیسمبر  26اتفاق الھیئة مع توصیة اللجنة الواردة بتقریرھا المؤرخ  -3

 الواردة بھ.

یما یتعلق باالستثمار في المجال السیاحي ومنھا الجزر ان مشروع القانون وبخاصة ف

االستثماریة، سیكون عنصر طرد لراس المال وسیؤدي لعزوف المستثمرین عن القطاع السیاحي 

 في وقت نرى حاجة المملكة الشدیدة لالستثمار في المنتجعات والجزر للغرض السیاحي.

 تتفقة، كما ما ورد بمذكرة رد الحكومع مھیئة البحرین للسیاحة والمعارض تتفق  فإنوعلیھ، 

 2018دیسمبر  26بتقریرھا المؤرخ  لجنة المرافق العامة والبیئة بمجلس الشورىمع توصیة 

 بعدم الموافقة من حیث المبدأ على مشروع القانون لألسباب الواردة بالتقریر المذكور.

 

ا: 
ً
 (مرفق) رأي جملس التنمية االقتصادية:خمتصر سادس

 رأي المجلس في اآلتي:یتلخص 

یتفق مجلس التنمیة االقتصادیة تماما مع ما انتھت إلیھ الحكومة بمذكرتھا في عدم وجود الحاجة  .1

 إلقرار مشروع القانون نظرا لوجود المخطط الھیكلي االستراتیجي الوطني لمملكة البحرین.
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ون، وباألخص یشارك المجلس الجھات الحكومیة المعنیة في مالحظاتھا حول مشروع القان .2

في أن فكرة مشروع القانون ال یخلو من انعكاسات سلبیة على تشجیع المشاریع العقاریة 

 والسیاحیة.

ال یخلو مشروع القانون من شبھة عدم الدستوریة لمساسھ بحق الملكیة الخاصة المكفول  .3

 ) منھ.9دستوریًا وفقًا لحكم الفقرتین (أ) و(ج) من المادة (

 

ا: 
ً
 (مرفق) مجعية التطوير العقاري البحرينية:رأي خمتصر سابع

 بینت الجمعیة في ردھا الكتابي الموجھ للجنة التالي:

 المشروع یفقد المشاریع االستثماریة خصوصیتھا، ویكبد القطاع خسائر فادحة. .1

التكلفة العالیة جدا لتشیید وصیانة وتطویر وإدارة الواجھات البحریة والتي یتحملھا  .2

 المطّور. 

ھذا المشروع اإلضرار بالبنیة االستثماریة والعقاریة في المملكة، ویحمل تبعات من شأن  .3

 كارثیة على القطاع العقاري واالستثماري.

 وجود لبس دستوري في مشروع القانون لتعارضھ دستوریا مع الملكیة الخاصة. .4

 

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثامن

سواحل الجزر االستثماریة % من 50مشروع قانون بشأن تخصیص نسبة تدارست اللجنة 

 ،كسواحل عامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدّلة" المقدم من مجلس النواب)

%) من سواحل المشاریع االستثماریة كسواحل عامة 50(نسبة تخصیص إلى یھدف الذي و

ة للمواطنین للجمھور وعدم استئثار فئة معینة أو مشاریع استثماریة محددة بھا، وإتاحة الفرص

 والمقیمین لالستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل وشواطئ المملكة للتنزه والترفیھ.
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 نّصتمن ست مواد،  –فضالً عن الدیباجة  - "بصیغتھ المعدلة" مشروع القانون یتألف

الحكومة عند تخصیصھا األراضي للمشاریع االستثماریة التي تقام إلزام  منھ على المادة األولى

% من 50 ال تقل عن ص نسبةتخصبأن  طئ الجزر الطبیعیة أو االصطناعیةسواحل أو شواعلى 

على  المادة الثانیة ونّصت أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إلیھا، ھذه السواحل

تخصیص ھذه المساحات الساحلیة والشاطئیة كسواحل وشواطئ متاحة للعامة، وال یجوز 

المادة  وأفردت، ق عیني علیھا أو تغییر تخصیصھا إال بقانونالتصرف فیھا أو ترتیب أي ح

إلغاء كل على  المادة الرابعة عقوبات جنائیة كجزاء لإلخالل بأحكام ھذا القانون، ونصت الثالثة

شؤون البلدیات ب الوزیر المختص المادة الخامسة وفّوضت، ھذا القانون كامنص یتعارض مع أح

 المادة السادسةھذا القانون، فیما جاءت  الالزمة لتنفیذ أحكامالقرارات اللوائح وإصدار في 

 .واألخیرة تنفیذیة

وكان مجلس النواب الموقر قد وافق على مشروع القانون مع إجراء تعدیالت على الصیاغة  

 .بدور االنعقاد الرابع من الفصل التشریعي الرابع 2018مایو  15بجلسة 

الشورى فقد أصدر قراره بعدم الموافقة على ولدى عرض مشروع القانون على مجلس 

بدور االنعقاد األول من الفصل  2019أبریل  21مشروع القانون، من حیث المبدأ، بجلسة 

 التشریعي الخامس.

أعید مشروع القانون إلى مجلس النواب الموقر إلعادة النظر فیھ للمرة الثانیة عمال بنص 

م بدور االنعقاد العادي 2021فبرایر  02بجلسة  ) من الدستور، حیث أصدر قراره82المادة (

باإلصرار على قراره السابق مع إعادة مشروع القانون إلى  الثالث من الفصل التشریعي الخامس

 ) من الدستور.84مجلس الشورى مرة ثانیة للنظر فیھ عمال بنص المادة (

ده، واطلعت على تدارست اللجنة مشروع القانون للمرة الثانیة وتم استعراض نصوص موا

ومرفقاتھ وعلى آراء ومالحظات الجھات المعنیة بشأنھ، وعلى رأي الموقر قرار مجلس النواب 

لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بالمجلس الذي انتھى إلى عدم سالمة مشروع القانون من 

: تي تنص على) من الدستور وال84والقانونیة، كما اطلعت على نص المادة ( الناحیتین الدستوریة
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(لمجلس النواب أن یرفض أي تعدیل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن یصر على 

قراره السابق دون إدخال أیة تعدیالت جدیدة على مشروع القانون. وفي ھذه الحالة یعاد المشروع 

أن إلى مجلس الشورى مرة ثانیة للنظر فیھ. ولمجلس الشورى أن یقبل قرار مجلس النواب أو 

 ).یصر على قراره السابق

 سوى المفاضلة بین أحد الخیارین اآلتیین:أمامھا وعلى ضوء ما تقدم، فلم تجد اللجنة 

 قبول قرار مجلس النواب. الخیار األول:

 إصرار مجلس الشورى على قراره السابق. الخیار الثاني:

من األوراق، وبعد ولقد فاضلت اللجنة بین الخیارین المذكورین، على ضوء ما استخلصتھ 

تداول وتبادل الرأي بین أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واالستئناس برأي المستشار القانوني 

لشؤون اللجان، وتقدیر مدى مواءمة مشروع القانون، وتطبیقھ على أرض الواقع في ظل 

ره التشریعات النافذة، فلم تجد اللجنة أرجح من التوصیة على إصرار مجلس الشورى على قرا

 السابق، لألسباب اآلتیة:

 

 -لس ون التشریعیة والقانونیة بالمجونحو ما ذھبت إلیھ لجنة الشؤ-انون أن مشروع الق :أوالً 

 :عدة أوجھتعتریھ شبھة عدم الدستوریة من 

أن إنشاء السواحل والشواطئ العامة بالمشاریع االستثماریة التي تقام على سواحل وشواطئ   -1

ت السكنیة المقامة على ة للمقیمین بالمجمعامساس بحرمة المساكن الخاصّ الجزر الطبیعیة فیھ 

، كما أن إتاحة حق الوصول إلى السواحل أو الشواطئ بتأمین الحد األدنى بالمرور تلك الجزر

من جھة البر أو جھة البحر یفترض المرور بالمساكن الخاصة للمقیمین وھو ما یمس حرمة 

 .) من الدستور25الفة لنص المادة (لمخالمساكن الخاصة وخصوصیتھا با

 ،دون تحدید للوزیر المختص ،یلزم الحكومةبقانون ) من المشروع 1أن نص المادة (  -2

شراف اإل) من الدستور التي تنص على أنھ "یتولى كل وزیر أ/48بالمخالفة لنص المادة (

 على شؤون وزارتھ ....".
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% كسواحل 50بتخصیص مساحة ال تقل عن یلزم الحكومة من المشروع ) 1أن نص المادة ( -3

على سلطة الحكومة التقدیریة في رسم السیاسة  اأو شواطئ عامة، ومن ثم فإنھ وضع قیدً 

 .أ) من الدستور/48أ) و(/47العامة للحكومة وھو ما یخالف نص المادتین (

ذ ) من مشروع القانون المعروض أفرد عقوبة لكل موظف عام أخل بتنفی3أن نص المادة (  -4

ارتیاد العامة لھذه لھ، ولكل من أعاق  للوائح والقرارات الصادرة تنفیذًاأحكام ھذا القانون أو ا

على النحو الوارد تفصیًال كلھ الشواطئ بالمخالفة لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات وذلك 

 (مرفق) .عیة والقانونیة المرفقة بالتقریرون التشریبمذكرة رأي لجنة الشؤ

 

االستراتیجي للمملكة  يبشأن اعتماد المخطط الھیكل 2016) لسنة 36أن المرسوم رقم ( :ثانیًا

ن استراتیجیة كاملة بشأن تخصیص الواجھات البحریة كشواطئ عامة ووضع آلیة لسھولة قد تضمّ 

، ومشروع جزیرة دیار المحرق، ومشروع نوراناالوصول إلیھا، كما ھو الحال في جزیرة 

باإلضافة إلى الواجھة ومشروع شرق سترة اإلسكاني، سكاني، ق الحد اإلومشروع شر ،دلمونیا

البحریة الممتدة من جسر الشیخ خلیفة بن سلمان إلى ساحل النادي البحري، والواجھة الممتدة من 

وساحل الدیر وسماھیج وساحل البسیتین، ومن ثم فإن  بحص غرب قلعة البحرین إلى ساحل أبو

 المعروض متحقق بالفعل.الھدف من مشروع القانون 

 

بشأن حمایة الشواطئ  2006) لسنة 20) من القانون رقم (1أضف إلى ما تقدم فإن المادة (

ذ والسواحل والمنافذ البحریة نصت على أنھ "ال یجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمناف

علیھا المدن والقرى السیاحیة وغیرھا بأي تصرف من المطلة والبحریة المخصصة للنفع العام 

، إال خاصخر علیھا ألي شخص طبیعي أو اعتباري آشأنھ نقل الملكیة أو ترتیب أي حق عیني 

المادة لنص  بما ال حاجة معھ، "بھا مرسوم في الحاالت التي تقتضیھا المصلحة العامة ویصدر

 .الثانیة من مشروع القانون
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أن مشروع القانون المعروض یؤدي إلى عزوف المستثمرین عن االستثمار في المجال  :ثالثًا

السیاحي وإقامة المشاریع العقاریة والسیاحیة وخاصة في الجزر االستثماریة، وسوف یكون لھ 

 مردود سلبي على االقتصاد الوطني في الوقت الذي تعمل فیھ المملكة على تشجیع االستثمار.

 

ب المشروعات االستثماریة المقامة على السواحل والجزر صغیرة الحجم أن أغل :ابعًار

ر على % منھا كسواحل وشواطئ عامة سوف یؤثّ 50والمساحة، وأن تحدید نسبة ما ال یقل عن 

 .إلى المستثمر أو المطور العقاري ترك تحدید ھذه النسبةیجب تلك المشروعات، وكان 

 

السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع  ولذلك ترى اللجنة اإلصرار على القرار

 القانون المعروض.

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 تاسع

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش�������ورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل 39إعماالً لنص المادة (

 من:

 مقرًرا أصلیــــــًـا.   أ. سمیر صادق محمد البحارنة -1

 مقرًرا احتیاطیـــًا.   أ. رضا إبراھیم عبدهللا منفردي -2
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ا: توصية اللجنة:
ً
 عاشر

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدى من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة 

 :توصي باآلتي

بعدم  2019أبریل  21بجلستھ المنعقدة بتاریخ  الشورى لمجلساإلصرار على القرار السابق  -

% من سواحل الجزر 50مشروع قانون بشأن تخصیص نسبة الموافقة، من حیث المبدأ، على 

االستثماریة كسواحل عامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعّدلة" المقدم من 

 مجلس النواب).

 الالزم،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

 الدكتور حممد علي حسن علي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

 

        

             



 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

إدارة شؤون اللجان 

المرافق العامة والبيئةلجنة 

املرفق الثاين

رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ابجمللس

الرابعدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

1 

 

 

 م2021 ايرفبر 28التاريخ: 
 

 
 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
مشروع قانون بشأن  بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورىالموضوع: 

% من سواحل الجزر االستثمارية كسواحل عامة )المعد في ضوء االقتراح 50تخصيص نسبة 

 بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق 2021 ايرفبر 10 بتاريخ     

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس  ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  544م )كتابه رق

% من سواحل الجزر االستثمارية 50مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة  بخصوصالشورى 

، كسواحل عامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

لجنة المرافق لعليه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات 

  والبيئة.العامة 

 
 

الثالث عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  م2021اير فبر 16وبتاريخ     

 بخصؤؤؤؤؤؤوصقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشؤؤؤؤؤؤؤور   ، حيث اطلعت علىينشررررررررعوال
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% من سؤؤؤواحل الجار اثسؤؤؤت مارية كسؤؤؤواحل عامة 50مشؤؤؤروا قانون بشؤؤؤين نخصؤؤؤي  نسؤؤؤبة 

 )المعد في ضوء اثقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.

 

قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مالحظان ا بشين مشروا القانون في القراءة األولى      

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشور ، وبينت أن مشروا القانون كما  اء 29)عمالً بن  المادة 

يغته الُمعدلة من أن مشروا القانون بصأكدت من الحكومة نعتريه شب ة عدم الدستورية، كما 

خاصةً فيما يتعلق بحرمة المساكن المنصوص وزال نعتريه شب ة عدم الدستورية ما مجلس النواب 

( من 3( و )1شب ة عدم الدستورية في المادنين )إضافة إلى من الدستور،  (25ادة )علي ا بالم

 مشروا القانون بصيغته المعدلة بشين المساس بالملكية الخاصة وإزالة العوائق.

   

وبمناسبة عرض مشروا القانون للمرة ال انية على مجلس الشور  الموقر، بعد أن أصدر      

باإلصرار على قراره السابق بالموافقة على مشروا القانون وفق مجلس النواب الموقر قراره 

م، فإن اللجنة نُقدم 2021فبراير  2صيغته المعدلة وذلك بجلسته المنعقدة في يوم ال الثاء الموافق 

 لمالحظان ا بعض الحقائق عن مشروا القانون ُمنذ بدايته على النحو التالي:

 

مجلس النواب والذي وافق المجلس  بقانون المقدم منير ع مشروا القانون إلى اثقتراح  .1

نوفمبر  20بتاريخ ته المنعقدة ث من الفصل التشريعي ال الث بجلسدور اثنعقاد ال الفي 

 م على نظره وإرساله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروا قانون.2012

 

 م2013مايو  22إلى مجلس النواب في صيغة مشروا قانون بتاريخ  اثقتراحعاد  .2

مالحظات هيئة التشريع  لكتورية وفق مذكرة رأي الحكومة وكذبشب ة عدم الدس ـًاموصوم

 والرأي القانوني.

مذكرة رأي الحكومة وكذلك مالحظات هيئة التشريع والرأي القانوني أن  حيث أكدت

 الدستورية.مشروا القانون نعتريه شب ة عدم 
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، م2016فبراير  2تى نظره بجلسة حوا القانون من الحكومة الموقرة ومنذ ورود مشر .3

مستشارها القانوني، وكذلك لجنة  لكشؤون التشريعية بمجلس النواب وكذونيكيد لجنة ال

المرافق العامة والبيئة وفق رأي قانوني مقدم من مستشارها القانوني، كانت هناك 

القوانين المقارنة وإعادة الصياغة لتالفي شب ة عدم الدستورية، وكانت محاوثت لدراسة 

النتيجة هي عدم و ود قوانين مماثلة أو مقارنة لمشروا القانون، ونعددت اقتراحات 

 الصياغات إلى أن وصلت إلى الصياغة الحالية والمعروضة على مجلسكم الموقر.

 

رأي هيئة  ورودبعد لس النواب نم استحداث ا إن غالبية المواد طبقـًا للصياغة المعدلة لمج .4

مخالفة من مشروا القانون المعدل  اءت  وأن المادة األولى التشريع والرأي القانوني،

وقد ( … 941( إلى )927لحقوق اثرنفاق المقررة في القانون المدني ضمن المواد من )

دة هذا الن  للجنة أبد  هذه الملحوظة سعادة وزير مجلسي الشور  والنواب، وطلب إعا

 (  33ص    2017-1-3)مضبطة جلسة  لمايد من الدراسة ولم يتم نعديل صياغته.

ُ كما قرر أن ) اء حيل للحكومة من أ ل صياغته في التشريع واإلفتالمقترح بقانون الذي أ

ن، هذه هي اإلشكالية، اإلشكالية أن ك ير من المواد ليس ب ذا الن  الذي أمامكم اآل

إنما كان الرأي على النصوص القديمة  ـًا،لم يُؤخذ رأي الحكومة في ا مطلقالمستحدثة 

)مضبطة جلسة  نم نعديله إلى اللجنة.وطلب إحالة الن  الذي (، والمو ودة في القانون

 (  53ص    3-1-2017

 

            ( و 2016-2-2اشتملت مناقشات مجلس النواب لمشروا القانون في الجلسات ) .5

من السادة النواب  ( على العديد من اثختالفات وأبد  عدد  2018-5-15و )( 3-1-2017)

نعتريه شب ة مبينين أنه ين مشروا القانون محل المناقشة وفق صياغته المعدلة شرأي م ب

 (37 – 34 – 32صفحات  2017-1-3مضبطة جلسة ) عدم الدستورية.
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التشريعية مالحظان ا بشين  ورد مشروا القانون إلى مجلس الشور ، وأبدت لجنة الشؤون .6

، ونوافقت مع ا لجنة ـًاليه سلفمشروا القانون وبشين صياغته المعدلة على النحو المشار إ

المرافق العامة والبيئة باعتبارها اللجنة المختصة، وأودعت نقريرها للمجلس الموقر الذي 

 قرر رفض مشروا القانون من حيث المبدأ.

 

أصر على قراره بالموافقة على الذي مجلس النواب الموقر وعيد مشروا القانون إلى أُ  .7

 مشروا القانون.   

 

وعن مالحظات اللجنة بشين مشروا القانون بمناسبة إحالته إلى مجلس الشور  للمرة ال انية      

( من الدستور، فإن اللجنة بعد البحث المستفيض لنصوص مواد مشروا 84إعماثً لن  المادة )

ولمشروا القانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب نؤكد على مالحظان ا السابقة ي القانون األصل

شب ة عدم الدستورية سواء في صيغته األصلية الواردة من الحكومة  هبين مشروا القانون نعتري

مشروا  المعدلة من مجلس النواب، وسوف نُقصر اللجنة مالحظان ا التالية على ةأو وفق الصياغ

 القانون في شكله األخير وفق صياغته المعدلة على النحو التالي:

 

 : بشأن نص المادة األولى من مشروع القانون:أوالا 

نلتام الحكومة عند نخصيص ا األراضي للمشاريع اثست مارية فيما عدا "( 1ن  المادة )     

، بين نخص  اثصطناعيةالصناعية من ا، والتي نقام على سواحل أو شواطئ الجار الطبيعية أو 

% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إناحة حق الوصول إلي ا بتيمين 50نسبة ث نقل عن 

 "البحر.من   ة البر أو من   ة  الحد األدنى من حق المرور

 

 :ـ استخدم النص عبارة " تلتزم الحكومة "1

 

من الدستور التي نقرر رعاية مجلس الوزراء  (أ)( فقرة 47ث يتناسب مع ما  اء بن  المادة )     

يرعى مجلس الوزراء  -أالدستور على أن: "من  (أ)( فقرة 47)لمصالح الدولة. حيث نصت المادة 
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مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع ننفيذها، ويشرف على سير العمل في 

 "الحكومي.الج از 

 

كما أن مصطلح " الحكومة " يسري على مجلس الوزراء والوزراء، ف و مصطلح عام لم      

ي ه إلى الحكومة كاملة، وبذلك ف ذا التو يه العام يو ه إلى الج ة صاحبة اثختصاص، فتم نو 

             ( من الدستور التي نن  على أن:48)قد يترنب عليه اإلخالل بن  الفقرة )أ( من المادة 

ون وزارنه، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في ا، ؤيتولى كل وزير اإلشراف على ش -أ"

."، فيي وزير من الحكومة سيتولى ننفيذ على ننفيذها اهات الوزارة، ويشرفكما يرسم انج

 …..ون اإلسكان أم البلديات أم التخطيط ؤالمعني بش مقتضيات مشروا القانون هل هو الوزير

 

 

% من 50الحكومة عبارة أن " تُخصص نسبة ال تقل عن  التزاماتـ أورد النص في سياق 2

 :للعامة" الشواطئهذه السواحل أو 

 

المشروا اثست ماري الساحلي  أدنى للنسبة التي يتم استقطاع ا من أرض اأورد حدً فالن       

% من نلك المساحة، دون وضع حد أقصى لتلك النسبة أو نرك ا لتقدير السلطة 50ث نقل عن بي

 يرها.دالمختصة بتق

 

المشروا أدنى من مساحة غير ُمحددة حيث ث يتم نحديدها إث بالتناسب مع ا فيورد حدً      

أقصى، وهذا ينال بصفة مباشرة من نقدير مجلس  ا ماري، ولم يضع ل ذه المساحة حدً اثست

الوزراء للمشروا اثست ماري، ونلك السلطة التقديرية لمجلس الوزراء نحكم ا المعطيات على 

 أرض الواقع، وعلى هذا فقد أنى مشروا القانون في هذه الجائية ينال من نقدير مجلس الوزراء

للسياسة العامة للحكومة والتي نجد نفس ا مقيدة عند ننفيذ كل مشروا اقتصادي ساحلي بتحري 

 استقطاا نسبة ث نقل عن نصف األرض كسواحل عامة للعامة.

وعلى هذا فقد يترنب على نطبيق هذا الن  النيل من السياسة العامة للحكومة والتي يشرف على 

 فقرة أ( من الدستور. 48فقرة أ( و ) 47المادنين ) ننفيذها مجلس الوزراء وذلك وفق نصي
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ـ " إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد األدنى من حق المرور 3 ـ اختتم النص بالتزام الحكومة ب

 :من جهة البر أو من جهة البحر."

والن  الماثل يفترض استقطاا نسبة من األراضي اثست مارية الساحلية للعامة، ويترنب      

 ا و ودها وسط المناطق اثست مارية الساحلية، ويجب نيمين المرور إلي ا سواء من   ة البر علي

كان وصف ا سواء بالبر أو ـًا ورة المرور بالمساكن الخاصة أيأو البحر، وهذا يفترض بالضر

ارها لما بالبحر، وبالتالي يتم المساس بحرمة المساكن وخصوصيت ا التي سعى صاحب ا ثختي

للعامة ونيمين  على حرمت ا وخصوصيت ا، وأن من شين استقطاا مساحة ـًاوحرصبه نتميا 

 ـًالحياة الخاصة، ومن المقرر قانونينال من نلك الخصوصية في ا ا أنأو بحرً  االوصول إلي ا برً 

 أنه ث يجوز أن ينال ننظيم الحقوق والحريات العامة من  وهر الحق أو الحرية.

 

ث ( من الدستور حي31( و )25يتبين أن هذا الن  يمس بشكل مباشر نصي المادنين )وعلى هذا 

للمساكن حرمة، فال يجوز دخول ا أو نفتيش ا بغير إذن أهل ا ( منه على أن: "25نصت المادة )

 ،إث است ناء في حاثت الضرورة القصو  التي يعين ا القانون، وبالكيفية المنصوص علي ا فيه."

( منه على أن: "ث يكون ننظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص علي ا 31مادة )كما نصت ال

وث يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من   .يدها إث بقانون، أو بناًء عليهأو نحد في هذا الدستور

  وهر الحق أو الحرية."

 

اء مناقشة مشروا القانون من المرات أثن اى أن نلك الشب ة نم إثارن ا عددً ونؤكد اللجنة عل     

 بمجلس النواب، ونم التمسك بو ودها، ومع ذلك لم يتم العدول عن الن  ب ذه الصياغة. 

 

( 927) ة بحقوق اثرنفاق حيث نن  المادةهذا بخالف المساس بيحكام القانون المدني المتعلق     

حق اثرنفاق على أن: " 2001( لسنة 19من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 نكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار األول.
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ويجوز أن يترنب اثرنفاق على مال عام إن كان ث يتعارض مع اثستعمال الذي خص  له هذا 

 المال."

 

ئم على الساحل اشتر  عقاره وال ابت أن صاحب العقار في أي مشروا است ماري سكني قا     

وليس   اذان طالشرو المنطبقة عليه همقررة فقط لجار اثرنفاقفي اعتباره أن حقوق  ـًاواضع

للعامة، ومن ثم فيترنب على الن  التعارض مع الحقوق المشار إلي ا ونعارض حق المرور مع 

اثستعمال الذي ُخص  له العقار، هذا فضالً عن باقي أحكام حق اثرنفاق المقررة بالقانون 

 . المدني

 

فقرة ج( من الدستور، فيما  9ـ إن مشروع القانون بصيغته المعدلة يتعارض مع نص المادة )4

فالمشاريع اثست مارية ليست وليدة اليوم ولكن نوضع ل ا ، ةتقرره من أن الملكية الخاصة مصون

البحرين خطط بعيدة المد  واسترانيجيات طويلة األ ل، ومن ا استغالل السواحل فتسعى مملكة 

قدات اثستغالل ا وفق نخطيط استرانيجي ُمعد لسنوات قادمة، يراعي هذا التخطيط انفاقات ونع

ومعاهدات غرض ا األساسي ننمية اثقتصاد الوطني، ويتم نطبيق ا على مراحل، فليس معنى 

 مرنبطةاستغالل الدولة ألرض ساحلية اليوم أن ا نخصص ا اليوم، ولكن هناك حقوق مست مرين 

ب ا وأساس ا انفاقات وخطط وطنية، وقد أصبحت نلك المساحات مخصصة بالفعل ومن ثم فال 

ألن نلك ؛ ي إعماله إخالل بالملكية الخاصةيجوز إعمال حكم مشروا القانون بشين ا، ويكون ف

% من ا يكون فيه مساس 50استقطاا فإن ولذلك  المساحات أصبحت بالفعل مخصصة لمست مرين

 بتلك الملكية.

 

( 2030 – 2020انيجي )روث يفوننا أن نؤكد أن الحكومة عندما أكدت على نطبيق ا للمخطط اثست

 ومع ذلك فقد أقر مجلس النواب مشروا القانون. ،كانت نراعي ذلك
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 : بشأن نص المادة الثالثة من مشروع القانون:ـااثاني

 

على سنة، وبغرامة ث نقل  ( " يعاقب بالحبس مدة ث نقل عن ش ر وث نايد3ن  المادة )     

عن عشرة آثف دينار وث نايد على مائة ألف دينار، أو بإحد  هانين العقوبتين، كل موظف عام 

  له.ا الصادرة ننفيذً  اللوائح والقرارات أخل بتنفيذ أحكام هذا القانون أو

ونكون العقوبة الحبس لمدة ث نقل عن ش ر وث نايد على ثالثة ش ور، وبغرامة ث نقل عن 

خمسمائة دينار وث نايد على ألف دينار، أو بإحد  هانين العقوبتين، لكل من أعاق ارنياد العامة 

رية ل ذه السواحل أو الشواطئ، وفي  ميع األحوال ناال العوائق والمخالفات من قبل الج ة اإلدا

بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما نقتضيه المصلحة العامة. ونضاعف العقوبة في حدي ا 

  ".في حالة العود

 

اللوائح  أحكام هذا القانون أو أخل بتنفيذـ امتدت العقوبة المقررة بالنص لكل موظف عام 1

 :له االصادرة تنفيذا  والقرارات

 

أن لكل موظف عام   ة ينتمي ل ا ويتقيد بقواعد وظيفته المحددة في نلك  ـًافمن المقرر قانون     

الج ة وله اختصاص محدد ووفق ضوابط منصوص علي ا، وقد أنى مشروا القانون بن  يعاقب 

دستورية قائمة نحدد شرعية الجرائم والعقوبات،  بمبادئكل موظف عام دون أي نحديد ُمخالً 

ائلة هذا الن  العقابي دون أن يكون له اختصاص بشينه، فالن  يجعل أي موظف يقع نحت ط

راء حول مقاصدها، أو ا يحول دون انسياب ا أو نباين اآلبم نصاغوالنصوص العقابية يجب أن 

، كفل ا الدستور التيا على الحرية الشخصية ـً غير مجاثن ا عدوان يف ولية الجنائيةؤنقرير المس

 رم ا المشرا،  التيا باألفعال ـً ضيقة نعريف حدود فيغ النصوص العقابية، أن نصا فيفاألصل 

ا ا يلقي ا المشرا متصيدً ـً ا أو شراكـً النصوص العقابية شباك ا لماهيت ا، كما يجب أث نكونونحديدً 

 يبصرون مواقع ا.  يقعون نحت ا، أو ث بانساع ا، أو بخفائ ا، من
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 من الدستور على أنه: ن أ ، ب(افقرن 20حيث نن  المادة )     

على قانون، وث عقاب إث على األفعال الالحقة للعمل  ث  ريمة وث عقوبة إث بناءً  -" أ

 ين  علي ا. الذي بالقانون

 العقوبة شخصية." -ب

 

ويستو ب الن  إعمال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يقتضي إحاطة الموظف العام      

لتي يترنب على إخالله ب ا إيقاا العقوبة المقررة عليه، كما أن من بالتاامانه واختصاصانه ا

 اواحدً  العقوبة، حيث  عل  ااءً ستو ب نفريد يمقتضيانه إعمال مبدأ شخصية العقوبة الذي 

 لإلخالل بتنفيذ أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة ننفيذاً له، دون نحديد. 

 

الن  في هذا الشق شب ة مخالفة دستورية نم لت في اإلخالل بمبدأ وعلى هذا فقد اعتر       

 شرعية الجرائم والعقوبات وكذلك مبدأ نفريد العقوبة ونناسب ا.

 

 :"عاق ارتياد العامة لهذه السواحللكل من أبالفقرة الثانية من النص عبارة "ـ ورد 2

لسواحل، في عبارة عامة لم نُحدد فقد قررت الفقرة عقاب كل من أعاق ارنياد العامة ل ذه ا     

أسباب نلك اإلعاقة وث األدوات المستخدمة في ا، فضالً عن عدم مراعاة ُحسن نية الفاعل، ف و 

ن  يحتاج إلى ضبط أك ر ألنه ب ذه الصياغة يفتح باب التجريم، والنصوص العقابية أو ب 

 ا.المشرا أن نكون منضبطة إلى حد كبير، حتى ث يتم نيويل نفسيره

 

وفي  ميع األحوال ناال العوائق والمخالفات من قبل الج ة عبارة "  اذان كما أوردت الفقرة     

اإلدارية بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما نقتضيه المصلحة العامة. ونضاعف العقوبة 

  ".في حدي ا في حالة العود

 

للمحكمة أي سلطة  ومضاعفة العقوبة، فلم يُعط   عوائقبإزالة ال ـًاأن الن  ورد نحكميفالمالحظ      

نقديرية نُعمل ا باختالف ظروف نلك المخالفات وبواعث مرنكبي ا، وهي في كل األحوال عقوبة 
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نكميلية، لذلك فإن هذا الن  يشتمل على شب ة دستورية نو ي ية للسلطة القضائية ولم يعتبر نلك 

 العقوبة نكميلية.

 

ث سلطان ألية   ة على ( من الدستور، أنه 104المقرر بن  المادة )فالمبدأ الدستوري      

 القاضي في قضائه، وث يجوز بحال التدخل في سير العدالة.

وهذا الن  ناا من القاضي السلطة التقديرية بشين ظروف كل فعل نم نصنيفه على أنه إعاقة 

   ثرنياد السواحل، وأو ب عليه نطبيق هذا الن  في كل األحوال. 

 

أو في صيغته المعدلة من أن مشروا القانون سواًء في صيغته األصلية ، نؤكد اللجنة اوأخيرً      

مجلس النواب نعتريه شب ة عدم الدستورية على نحو التفصيل سالف الذكر، للمساس بنصوص 

 .( من الدستور31، 25 ،20، 9المواد )

 

أن مشروا القانون الذي صاغته هيئة التشريع  وهي كما نؤكد اللجنة نقطة غاية في األهمية،     

والرأي القانوني ونحررت بشينه مذكرة رأي الحكومة، يختلف نمام اثختالف عن مشروا القانون 

انون بصيغته المعدلة  اء في مواده، وبالتالي فإن مشروا القـًا يغته الحالية والذي  اء مستحدثبص

ه سعادة وزير مجلسي كدوهو ما أللبحث المستفيض كامل األدوات لد  مجلس الوزراء ا مفتقدً 

 الشور  والنواب، ونم اثلتفات عنه. 

 كما أن الحكومة أثناء المناقشات لم نوافق على مشروا القانون في صيغتيه األصلية والمعدلة.       
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 رأي اللجنة:

% من سواحل الجزر 50مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة سالمة عدم نر  اللجنة      

المعدلة" المقدم من االستثمارية كسواحل عامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته 

  .والقانونية الدستوريةمن الناحيتين ، مجلس النواب(

 

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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/ ع س2021/ 335524 / ر ص  الرقم: 

 م  2021يو ليو     12التاري    خ:      

م ن المحتر سعادة األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني 

 وزير شئون مجلسي الشورى والنواب 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

وع قانون بشأن تخصيص نسبة  من   %50الموضوع: مرئيات الوزارة بخصوص مشر

اح بقانون المقدم من سواحل الجزر االستثمارية كسواحل عامة المعد بناًء عىل االقتر

 مجلس النواب

 2021/وم ش أ/ 1108يطي  ل  أ  أ  ي  دا ت  عااتكم ل  الت التاي  اة، وباتا  ارا ت   ت  ا  ت  عااتكم رق  م 

اي ر  25المؤرخ  أ 2021فبر
الاص و  ع    م والمتض م  ربة ة لة  ة المراف ع العاا ة والبمج ة امةل ى ال  ور    

وع ق     ا وأ         أ ت ص     يت  س     ةة  ا       ت     واحس الة      ر ا ت       مارية   %50ارئي     اة ال     و ارا ا ص     وص ا       

اح اقا وأ المقدم ا  اةلى ال وا .  سواحس عااة المعد ب اًء ع  ا قبر

وع الق   ا وأ الم    ار  يس     راج    م  ا    كم التتض   س اات    ا  تلي   ه،ر ا  أ  رف   ع لس   عااتكم ارئي   اة ال   و ارا ع     ا     

 اتجراءاة الال اة  او تفااا اعا أ رئيى اةلى ال ور . 

،، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية والتقدير، 

عصام بن عبدهللا خلف

hassan
البريد الوارد
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وع  من سواحل الجزر االستثمارية   %50قانون بشأن تخصيص نسبة مرئيات الوزارة بخصوص مشر

اح بقانون المقدم من مجلس النواب   كسواحل عامة المعد بناًء عىل االقتر

أ ق           د قاا             ادرات            ة 
            وا تف           ااتكم ا            أ و ارا اما             ا  وا           ؤوأ الةل           دياة والت ط           ي  العم            را  

وع ق          ا وأ              أ ت ص          يت  س          ةة  لس          واحس عاا          ة ا            ت          واحس الة           ر ا ت            مارية  %50ا            

اح اق     ا وأ المق     دم ا       اةل     ى ال      وا  ، وا     ا ا      ت  ل     ه ق     رار اةل     ى ال      وا   )المع     د ب      اء ع       ا ق     بر

الم        وقر             ه، وع  تق        در ال        و ارا عالي        ا الة         وا الم لص        ة لمةل        ى ال         وا  ت   أ ال        و ارا   تتت        ع 

أ ي        ا المق       ام ع         جمل       ة ا         ال ق       ا 
و ل         ع          ا       ت ا       ا ا        ت  ل       ه ق       رار اةل       ى ال        وا  وتؤ        د   

  :  ال او التا أ

ت       تاتر ال       و ارا ع         ا       ا ا        ت  ل       ه ق       رار اةل       ى ال        وا  ا         الموافق       ة ع         الم         روع اق       ا وأ  أوال: 

أ ي           ا ال             أ ع             اة 
وا          ا ت          م تج          راءن ا            تع          ديالة ع                       ت الم            روع اق          ا وأ، وتؤ           د   

أ لتاا            ا اطل           ل تع           ا
أ ا ت                

أ ا             را ر ا الا وا           ة وال            ر
أ المالحظ           اة ال           واراا   

اا ال ظ           ر   

وع اقا وأ  .الم  

  لس           ة  36روع الق         ا وأ اا         س ال ظ         ر،  ظ         را لوج         وا المرت          وم رق         م )    حاج         ة تق         رار ا            ثانيااااااااااا: 

أ لممل            ة الةا            ي ، وال            ا  و  عملي            ة  2016 اتي ر
ال            اص ااعتم           اا الم ط             ال            يك أ ا ت           بر

اتيةية اتكاال         ة             اتيةياة تط         هير الواج          اة الةا ي         ة ع اي         ة لا          ة، و ف         را ل          ا ات         بر م  ا ت         بر

 ييج      ةالع         امتات      ية للم ط       ، واع      ا ت   ي      ااا  س      ةة الس      واحس العاا      ة ا        ا، وي      و ا      ا  س        ل      ه 

أ للو          و  تلي         ه حالي         ا ا           ل         ال  الت س         يع والتت         او  ا         ت الم         ال  والتط         هير الت ط         ي  
العم         را  

ات             مارية اتاح           ة والمط           وري  العق           اري م  لةع           س الواج            اة الةا ي           ة والمقاا           ة علي            ا ا             اري    ت 

 .لو و  العااة تلي ا

تة      د ال      و ارا ا       أ ا        الص      عل ا        ال احي      ة العملي      ة تطبي      ع اض       موأ الم        روع اق      ا وأ ع         ثالثاااااااا: 

ع          ج         ر   ر  الواق        ت، فع          ت        ريس الم         ا   أ  بل        ل الم         اري    ت المقاا        ة ع          الس        واحس اقاا        ة

وع ا الاةم والمساحة، اما   يم   اعه ت تي  ف را الم    اقا وأ.    بم

 



 

 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

أ الق      راءا  رابعااااااا:  
         ازر ال      و ارا ا      ا ا       ت  ل      ه ر ا لة       ة المراف      ع العاا      ة والبمج      ة امةل      ى ال        ور    

راة للص         ع          تات       ه ت  التو        ية ب       رف  الم          وع اق       ا وأ ا          ت       ةا  وا       بر روع  امو  للم         

ه، اق         ا وأ ا           حي           المة         د ، وي         و ا         ا تر          ان اةل         ى ال          ور  الم         وقر وات            ق         رارن ع            تات          

وع اق         ا وأ  ت           بم تب          م  ا         د  وب ا          ة فيم         ا يتعل         ع اع         دم وج         وا ارات         ة اس         ةقة محك         ام الم           

أ المة        ا  ا قتص         ااا وال         ا  س           امل         ة الةا         ي  
 لالرتق        اءتطبيق        ه ع          ج           المس          م ي    

 .  ا ه ع    اف ة المس ت هي اة، ام ا يعوا اال تت ع  الوز  والمواز  م 

أ       وء ا     ا تق      دم ف      أ ال      و ا
وع الق      ا وأ ف        ا تؤ       د و   أ ي     راأ تلي       ا ا       

را وع  تتت     ع ا      ت امي     داه ال       ر

أ الوق          ات       ه ع          أ ال اي       ة وال        ده ا         ي        ا الم         
روع اتاق       ع ع          ر  الواق       ت وت ا       س ا            

أ ي        ا الم          اةل       ى ال        وا 
أ         وء ا       ا تق       دم ا         االحظ       اة  الم       وقر التتض       س ب ع       ااا الظ       ر   

روع   

أ تع        د ج         ء   يتة           ا          ق        دم             هوارئي        اة وا        ا 
وع  ال        را ع          ام          را ر ا الا وا        ة ال         ر ا          

 س       واحس عاا       ة المع       د ع           ا ت         ماريةت       واحس الة        ر ا          %50اق       ا وأ           أ ت ص       يت  س       ةة 

اح اقا وأ ا  اةلى ال وا .   ا قبر
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 3د  5/ ف م بص ل  543الرقـــم: 
م 1202 فرباير  10التاريخ:   

 
 احملرتم      / حممد علي حسن علي  دكتور السعادة  

رافق العامة والبيئة رئيس جلنة امل  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــم ــ  ل ـــ ــل م  مرفـــ ــأ لـــ ــو  يطيـــ ــرار النـــ ــلل قـــ ــلاب  ـــ ــو الرـــ ــرار النـــ قـــ
اــــــــ   %50اشــــــــر ب قــــــــاسل   شــــــــ      ــــــــ   س ــــــــ   الشــــــــلر     ــــــــلص 

ــ ا   ــل  اوقــــ ــ     ــــ ــ   ا  ــــ ــلا ر  ااــــ ــة )اري  يف ــــ ــةر اوســــ ــلا ر اللــــ ســــ
 . قاسل  "   غته ا   ل " ا ق م ا  النو الرلاب( 

 

ــ)را   ــ سه ات ـــــــ ــر  شـــــــ ــ اد  قريـــــــ ــته    ـــــــ ــته  دراســـــــ ــا  اراقشـــــــ  رجـــــــ
رمي ــــــم ل ر ــــــه  نــــــق ا لنــــــو يــــــ ل ال ــــــ  مق ــــــا     ــــــ  مســــــا    اــــــ  

  اري ه.
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى

 



٩ فرباير ٢٠٢١م

٦٢ و م ن































 

 مــرفــق

(1) 

 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 مــرفــق

(2) 

 



















 

 مــرفــق

(3) 

 





 

 مــرفــق

(4) 

 































































 

 مــرفــق

(5) 

 

















 

 مــرفــق

(6) 

 





















 

 

 ةــــــــــــايــــــــــــهــــــــــــن

 مرفقات التقرير
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